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 المستخلص

تضمن  الى دراسة العالقة واالرتباط والتأثیر بین المتغیر المستقل (التفكیر االستراتیجي) الذيیھدف البحث       
(القصد االستراتیجي ، المنظور النظمي ، تكوین واختبار االفتراضات ، الرؤیة المستقبلیة ، الفرص  : ستة عناصر

(االبداع االداري والتنظیمي البداعي للمنظمة) الذي یشتمل على: والمتغیر التابع (االداء ا . التفكیر بالوقت)الذكیة ، 
االدرة (  یمثلون اداریاً وفنیاً عامالً ) 80اختیار ( تموقد  .، االبداع في المنتج او الخدمة ، االبداع التكنولوجي) 

(معمل حیاكة واسط كحالة دراسیة  فيكعینة للبحث ) المختصین فضالً عن الفنیین المصنعالعلیا والوسطى في 
ً ) وحیاكة واسطمصنع نسیج التابع الى  مجموعة من االسالیب  وباستخدام، وجرى تحلیل البیانات احصائیا

االحصائیة لتحلیل ومعالجة البیانات التي تم الحصول علیھا من االستبانة وباالعتماد على البرنامج االحصائي 
)SPSS V21وجود مستویات جیدة من التفكیر  ) . وخلص البحث الى مجموعة من االستنتاجات أبرزھا

وھذا انعكس بشكل أساسي على  التابع الى مصنع نسیج وحیاكة واسطاالستراتیجي في (معمل حیاكة واسط) 
التفكیر االستراتیجي عن وجود عالقة ارتباط وتأثیر ذات داللة احصائیة بین عناصر فضالً االداء االبداعي للمنظمة 

ینبغي على االدارة العلیا تبني التفكیر  اھمھا، وقدم البحث مجموعة من التوصیات  ةوانواع االداء االبداعي للمنظم
االستراتیجي كمنھج اساسي في كافة انشطة العمل ونشر الوعي بأھمیتھ بجمیع المستویات االداریة لغرض رفع 

العمل وفقاً لرؤیة ورسالة واھداف المعمل وتحدید ، والتأكید على مستویات االداء االبداعي لمعمل حیاكة واسط  
توفیر مناخ وبیئة فضالً عن اولویات واسبقیات العمل ووضع الخطط االستراتیجیة الالزمة للمشاریع المستقبلیة ، 

عمل مالئمة لألبداع ، وانشاء مركز للبحث والتطویر واستقطاب العاملین من ذوي القدرات االبداعیة للعمل فیھ 
 . ولید االفكار المبدعةلغرض ت

Abstract 

   The research aims to study the relationship between an independence variable 
(strategic thinking) and the followed variable (innovated performance of 
organization). The first variable includes six factors (strategic intent, systematic 
prospect, formulation and testing hypotheses, future vision, intelligent 
opportunities, and thinking about time), while the second variable involves 
managerial and systematic innovation, innovation in product or service, and 
technological innovation). The study tested about (80) technical and managerial 
factors which represent top and middle level management in the factory as well as 
technicians and specialists sample of research (Wasit Knitting Factory WKF) as 
study state which is followed to Wasit textile and knitting factory. The research used 
many statistic methods to analyses it specially using (SPSS V21) program. The study 
reached to many conclusions one of them there is good levels of strategic thinking 
in (Wasit Knitting Factory) that reflects essential on innovated performance of 
organization as well as there is relationship and affect with statically between 
factors of strategic thinking and kinds of innovated performance of organization. 
The research concluded many recommendations one of them the top level 
management has to build strategic thinking as essential in all work activities and 
posting an awareness because its importance in all managerial levels to increase 
innovated performance levels of Wasit Knitting Factory, also confirmation on the 
work according to factory vision, mission, and goals, and determining preferences 
of the work, and lying out the strategic plans of the next projects, as well as 
providing appropriate work environment for innovation,  finally establishing center 
of development and research and attracting an efficient             

workers for create innovated ideas. 
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حمد عبد األمیر ناصر أم. ..............م.دراسةٌ تحلیلیة لمصنع  التفكیر  االستراتیجي أساسي في األداء اإلبداعي للمنظمة

 المقدمـــة

 مختلف مجاالتفي المتسارعة لتغیرات نتیجة للتطورات واتعمل المنظمات الیوم في بیئة دینامیكیة      
وھذا یتطلب منھا التفكیر بطریقة متجددة لذا اصبح من الضروري ان تتبنى المنظمات على الحیاة 

اختالف انواعھا وانشطتھا التفكیر االستراتیجي في عملھا كونھ یسھم بشكل فاعل في زیادة قدراتھا 
واالستمرار والنجاح كذلك یمثل التفكیر االستراتیجي من ا على البقاء قدرتھتعزیز التنافسیة فضالً عن 

المفاھیم العلمیة الحدیثة كونھ یؤدي دوراً في تعزیز القدرات االبداعیة للمنظمة وھذا یتطلب من 
یات االداء االبداعي للمنظمة كون المنظمات توجیھ التفكیر االستراتیجي نحو االھتمام برفع مستو

ي تحقیق المیزة التنافسیة وعنصر الغنى عنھ في عمل المنظمات الیوم. یعتبر عنصر اساسي ف االخیر
كیر االستراتیجي) الذي یمكن ان یكون لھ دور اساسي ومن ھذا المنطلق یحاول البحث دراسة (التف

في تحقیق (االداء االبداعي للمنظمة) سوء كان (ابداع اداري وتنظیمي او ابداع في المنتج او ورئیسي 
ابداع تكنلوجي). وبناًء على ما تقدم ومن اجل انجاز المضامین اعاله ، قسم البحث الى الخدمة ، او 

اربعة مباحث تضمن المبحث االول منھجیة البحث ، وكرس المبحث الثاني لمناقشة االفكار النظریة ، 
وخصص المبحث الثالث للجانب التحلیلي للبحث ، واختتم البحث بالمبحث الرابع الذي تضمن 

نتاجات والتوصیات . االست

 المبحث األول

 Research methodologyمنھجیة البحث    

 Research problemمشكلة البحث   :  1-1

 لإلجابة على تساؤل رئیسي مفاده ھل توجد عالقة وتأثیر بین (التفكیرجاء البحث في محاولة 
یحاول البحث الحالي تقدیم اجابات االستراتیجي) و (االداء االبداعي للمنظمة) وبعبارة اخرى 

 موضوعیة للتساؤالت االتیة :
لمعمل حیاكة ماھي المرتكزات والمفاھیم االساسیة للتفكیر االستراتیجي واالداء االبداعي  .1

 ؟ واسط
 ؟ معمل حیاكة واسطماھي مستویات التفكیر االستراتیجي واالداء االبداعي في  .2
ر بین عناصر التفكیر االستراتیجي وانواع االداء ما طبیعة ونوع عالقة االرتباط والتأثی .3

 االبداعي المنظمي في اطار خصوصیة بیئتنا المحلیة ؟ 
في واسط اھتمام كافي بالتفكیر االستراتیجي سعیاً منھا لتحقیق االداء معمل الحیاكة ولي ھل ی .4

االبداعي ؟  
   Research significanceثأھمیة البح :  1-2

 إن أھمیة البحث تظھر من خالل النقاط التالیة : 
أس�����تمد البحث اھمیتھ من كونھ تناول احد اھم الموض�����وعات المعاص�����رة في االدارة المتمثل  .1

 .وموضوع (االداء االبداعي للمنظمة) بموضوع (التفكیر االستراتیجي) 
لم یوفق الباحث في العثور على  إذكونھ من الموضوعات البحثیة الجدیدة ، تتأتى اھمیة البحث  .2

 اتیجي واالداء االبداعي للمنظمة.دراسة عربیة او محلیة سابقة تربط بین التفكیر االستر
تتجسد اھمیة البحث من خالل محاولتھ التعریف بمتغیرات البحث وتطبیقھا في بیئة محلیة .  .3
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 Research Objectives     أھداف البحث :  1-3

لوصول الى ھدف رئیسي یتمثل في التعرف على دور التفكیر االستراتیجي في رفع لیسعى البحث 
جملة من االھداف لعل ابرزھا  الى یس��عى ھمس��تویات االداء االبداعي للمنظمة ومن ھذا المنطلق فأن

 : االتي

عن التفكیر االس���تراتیجي والكیفیة التي یمكن فیھا تطویر مس���تویات  ما كتباس���تعراض ابرز  .1
 االستراتیجي لتصبح منظمات مبدعة في اداءھا .  التفكیر

كحالة  معمل حیاكة واس�����ط التعرف على مس�����تویات التفكیر االس�����تراتیجي لدى االدارات في  .2
 . دراسیة

بیان طبیعة العالقة والتأثیر بین عناص����ر التفكیر االس����تراتیجي واي من انواع المختلفة لألداء  .3
 االبداعي .

في والوسطى تقدیم مقترحات تھدف الى تطویر مستویات التفكیر االستراتیجي لإلدارات العلیا  .4
 واسط لرفع مستویات االداء االبداعي لھا . معمل حیاكة

 Research hypotheses فرضیات البحث: 1-4

 فرضیتین رئیسیتین وھما كاآلتي:  الحالي تضمن البحث

 الفرضیة الرئیسة االولى :
بین عناص��ر التفكیر االس��تراتیجي و انواع االداء االبداعي توجد عالقة ارتباط ذات داللة احص��ائیة 

 : وتتفرع من ھذه الفرضیة الفرضیات الفرعیة اآلتیة  للمنظمة
توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحص����ائیة بین عناص����ر التفكیر االس����تراتیجي واالبداع االداري  -1

 والتنظیمي .
قة ارتباط ذات داللة إحصائیة بین عناصر التفكیر االستراتیجي واالبداع في المنتج او توجد عال -2

 الخدمة .
 .االستراتیجي واالبداع التكنولوجيتوجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائیة بین عناصر التفكیر  -3

 الفرضیة الرئیسة الثانیة : 
تیجي في انواع االداء االبداعي للمنظمة یوجد تأثیر ذو داللة احص�����ائیة لعناص�����ر التفكیر االس�����ترا

 : وینبثق منھا الفرضیات الفرعیة اآلتیة 
 یوجد تأثیر ذو داللة إحصائیة لعناصر التفكیر االستراتیجي في االبداع االداري والتنظیمي  . -1
 .یوجد تأثیر ذو داللة إحصائیة لعناصر التفكیر االستراتیجي في االبداع في المنتج او الخدمة  -2
 یوجد تأثیر ذو داللة إحصائیة لعناصر التفكیر االستراتیجي في االبداع التكنولوجي . -3

 Research population and sample             مجتمع وعینة البحث : 1-5

مصنع نسیج في ین المختصوالوسطى والفنیین العلیا  اإلداراتمن  البحث المستھدفیتكون مجتمع 
ص��ین ) ، الفنیین المخت، ورؤس��اء األقس��ام  اإلدارة(مجلس ش��ملت  أما عینة البحث وحیاكة واس��ط  

) اس��تمارة اس��تبیان بلغ عدد االس��تمارات 80. وقد تم توزیع () كحالة دراس��یةلمعمل حیاكة واس��ط (
لعدم صالحیتھا للتحلیل اإلحصائي ، وبذلك أصبح عدد   استمارتان، واستبعدت منھا ) 77المعادة (

ـ) استمارة وتمث75االستمارات الصالحة ( ـ ـ ـ ـ %) تقریباً من مجموع االستمارات 94 ل ما نسبتھ (ـ
معمل حیاكة  إن ((مع وعینتھ عدة أس������باب من أھمھا : وقد وقف وراء اختیار ھذا المجتالموزعة . 

 ة، ویعتبر من المعامل المتمیز ISO 9001:2008)لمیة (واس����ط حاص����ل على ش����ھادة الجودة العا
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ولھ دور حیوي في على مستوى العراق كذلك یعتبر من مصادر الدخل األساسیة في محافظة واسط 
 .) ) اإلبداعيلألداء وفر بیئة مناسبة معمل حیاكة واسط یفضالً عن ان  التنمیة االقتصادیة للبلد

 Research Tools        أدوات البحث :  1-6

 :تمثلت في جانبین رئیسیین ھما  عملیة جمع البیانات والمعلومات الالزمة إلنجاز البحث
 الجانب النظري  -1

االدوات المتع��ارف علیھ��ا في جمع البی��ان��ات  على تم االعتم��اد في  الج��ان��ب النظري للبح��ث
الباحثین والدارس�ین التي تم إس�ھامات والمعلومات بقص�د تحقیق اھدافھ من خالل االعتماد على 

الحص������ول علیھ��ا من المراجع العلمی��ة المختلف��ة العربی��ة واألجنبی��ة من كت��ب وبحوث علمی��ة 
الماجستیر ذات الصلـــــــــــة بموضوع البحث، فضالً عـن االستفادة  ومجالت علمیة ورسائل

 ) .Internetمن خــــــدمات الشبكة العالمیــــة للمعلومات ( 
 الجانب التطبیقي  -2

البیانات والمعلومات المطلوبة وقد  االس������تبانة كأداة لجمعفي جانبھ التطبیقي على  البحث اعتمد
انواع ) و(عناص��ر التفكیر االس��تراتیجي(تم تص��میم اس��تمارة االس��تبیان لتغطي متغیري البحث

 ) . االداء االبداعي للمنظمة
 المبحث الثاني

 الجانب النظري للبحث 
التفكیر االستراتیجي  المحور االول :  

 Strategic Thinking concept  مفھوم  التفكیر االستراتیجي         : 2-1
 

یعد مفھوم التفكیر االستراتیجي مفھوما معقدا وھناك العدید من التعاریف التي یمكن ان نوجزھا وفق 
 ما طرحھ اصحاب االختصاص : 

إذ أن ( كاري ھامل) یصف التفكیر االستراتیجي عل انھ اسلوب فني لالستراتیجیة مبني على اساس 
) من وجھة نظره ھو تولیفة فكریة Mizberkاالبداع وفھم طبیعة مؤسسات االعمال. ویعبر عنھ (

التي تبنى على اساس الحدس واالبداع الذي یعطي رؤیة متكاملة عن طبیعة فكر مؤسسة االعمال . 
) فیقدم التفكیر االستراتیجي بأنھا خطة تعتمد في اساسھا على مبدأ التعلم . أما Stacey Ralphأما (

)Abrahamعلى انھ االھتمام باالستراتیجیات الفعالة التي  ) فیعرف التفكیر االستراتیجي حسب رأیھ
 تعطي قیمة للزبون. إذ انھ یعتقد بأن البحث عن إیجاد استراتیجیة مناسبة تعد كجزء من عملیة االدارة 

 االستراتیجیة وھذا ینطبق نتیجتھ على التفكیر االستراتیجي .
ة خلق وبناء االسلوب االستراتیجي ویعد التفكیر االستراتیجي طریقة محددة للتفكیر الذي یعد مھار

وتخلق االستراتیجیات الرؤیة التي تتعلق بالمنظمة والتي تساعد ایضا المدراء بما یقررونھ فیما یتعلق 
 برؤیة المنظمة. 

وان الغرض الحقیقي من التفكیر االستراتیجي ھو اكتشاف استراتیجیات مبتكرة جدیدة التي تمكن 
 . )Peter,10:2013(یة  المنظمة من تحقیق میزة تنافس

استخدام قیاسات وتشابھات نوعیة وكمیة بأنھ  التفكیر االستراتیجي)Ralph,1992:100(عرف و
 لغرض تطویر أفكار جدیدة خالقة ورسم االجراءات التي تكون مبنیة على اساس التعلم الجدید . 

االبتكار وتطبیق  التي تقوم على مبدأ تطبیق التخطیط عملیةبأنھ  )Philip,2002:174(وقال 
التخطیط االستراتیجي والتخطیط التشغیلي لغرض تطویر استراتیجیات منظمات االعمال وتنمیة بیئة 

 للنجاح . فرص أكبرلتوفیر  المنافسة لدیھا
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یفكر بھ االفراد في ما تحدد فی ھو العملیة التي أن التفكیر االستراتیجي) Ellen,2009:406(ویرى 
ویعد أداة فعالة یتمكن المرء  لھ وبالتالي خلق االفكار المناسبة، وتقوم بتقییمھ، وعرضھ، المنظمة 

صناعة القرارات المناسبة ذات  للوصول الى نتائج یمكن من خاللھ من خاللھ االبداع في التفكر
 الصلة .
والتفكیر في وسیلة االبداع أن التفكیر االستراتیجي ھو ) Simon &Henry, 2010:39(ویعتقد 

عملیة كیف یتم تحدید االمور المستقبلیة وفرص النجاح والفشل التي تواجھ المنظمة وكیفیة التعامل 
 معھا وتطورھا االمر الذي یكفل استمرارھا .

التفكیر االستراتیجي ھو نشاط التفكیر الفردي الذي یعود ان  فیرى ) Ken, et al, 2012:3(إما 
والغرض منھ ھو اكتشاف االستراتیجیات التنافسیة لوضع المنظمة بشكل بالفائدة على المنظمات 

بانھ قدرة الفرد على التفكیر في الجوانب  )Tony,2014:24(ویؤكد  یختلف كثیرا عن الحاضر.
 جوانب المتعلقة بنظام ومنھاج المنظمة وقیامھ باستغالل الفرصواالبتكاریة والة النظریة واالبداعی

 النجاح لمستقبل المنظمة. بتحقیق التي یتعلق
 
 Importance of Strategic Thinking       التفكیر االستراتیجي أھمیة : 2-2

 ) : 3 :2009من خالل ما یلي (الجابري , التفكیر االستراتیجي اھمیة تكمن

اكتشاف الفرص التي تساعد على وضع رؤیة لما ستكون علیھ المنظمة في المستقبل واعادة  .1
جدید ومختلف صیاغة االستراتیجیات االساسیة للمنظمة عن طریق االبداع وتخیل مستقبل 

 عن الحاضر .
الذي یعد  التفكیر االستراتیجي الى ربط االبداع مع القیمة اي انھ عن طریق االبداع یؤدي .2

 .رؤیة استراتیجیة یتم تحدید أحد متطلبات التفكیر االستراتیجي 
التفكیر االستراتیجي یفید في ترتیب األولویات وتحدیدھا واشاعتھا بین الموارد البشریة  إن .3

 للمنظمة .
تبرز اھمیة التفكیر االستراتیجي من خالل تقلیل نسبة الخطأ في اتخاذ القرارات والتعامل  .4

 قف المختلف .مع الموا
التفكیر االستراتیجي یحسن التفاعل مع األحداث والوقائع من خالل استثمار عنصر الوقت  إن .5

واالمكانات الفكریة والمادیة والبشریة والمالیة والمعلوماتیة ، والتطویر والتحسین المستمر 
 مما یؤدي الى تحسین األداء .

 Benefits of Strategic Thinking    ایجابیات التفكیر االستراتیجي  : 2-3

                              یوفر التفكیر االستراتیجي العدید من االیجابیات والفوائد من بینھا ما یأتي (الغالبي
 ) :  62-2007:63و ادریس,

بلورة االطار الفكري للنظر الى المنظمة في محیطھا الكلي وعالقتھا الشمولیة بدالً من  .1
 صندوقاً مغلقاً ، ال یؤثر وال یتأثر بما یحیط بھ من متغیرات .وصفھا 

التوكید على اھمیة استشراق المستقبل وتحدید اتجاھاتھ واحتماالتھ  بدالً من االنشغال  .2
 بالحاضر والتفرغ الكلي لمشاكلھ ، والتي ھي امتداد للماضي .

التركیز على الوسائل وتعبئة الطاقات نحو االھداف والغایات بدالً من توحید الجھود  .3
 والجزئیات .

االستثمار االمثل للموارد البشریة وطاقاتھا ومعارفھا الصحیحة والضمنیة وحثھا على  .4
 االبداع واالبتكار.
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التكیف والموائمة والتفاعل االیجابي مع البیئة الخارجیة واحتواء القوى المساندة تحقیق  .5
لألحداث قبل وقوعھا، واعداد الورش وغرف لالزمات والتحسب للمنظمة التھیؤ واالستعداد 

 العملیات للتحكم في ظروفھا.
تمكین المنظمات والقیادات من اشراك الجھات العاملة والمتعاملة والمستفیدة في طرح الرؤیة  .6

ووضع التصورات ، وتوحید الجھود مع المنظمات والمجتمع المدني لتحقیق االھداف 
 المشتركة .

جي في تقویة الوالء واالنتماء والرضا بین العاملین وشدھم نحو یسھم التفكیر االستراتی .7
 االھداف والغایات االستراتیجیة .

والتفاؤل والشفافیة في یساعد التفكیر االستراتیجي على اشاعة ثقافة الحوار والمشاركة  .8
 اجواء المنظمة ، وتعمیق الشعور بالمسؤولیة والرقابة الذاتیة .

یعزز ثقة االفراد والجماعات والمنظمات بذاتھا وھویتھا ، ویوحد كلمتھا ، ویبعث في النفوس  .9
االمل ویشعرھا بقدرتھا على المساھمة في صنعھا لمستقبلھا والمفاضلة بین خیاراتھا بدالً 

 من االستسالم لألخر والتسلیم بتفوقھ . 

 Barriers of  Strategic Thinking  معوقات التفكیر االستراتیجي  : 2-4

أن التغییرات التي تحدث في العالم كان لھا أثر واضح في التفكیر والتحلیل االستراتیجي مما یتطلب 
وطبیعة الھیكل التنظیمي وصیاغة منظمات أن تواجھ التحدیات من خالل إعادة النظر في إدارتھا المن 

مختلقة وطرق معالجتھا االمر الذي یحقق وأسالیب التعامل مع المشاكل السیاسة المنظمة في المستقبل
المیزة التنافسیة وتجنب وقوع المنظمة في حالة العجز وعدم الكفاءة في منافسة لھا القدرة في تحقیق 

ومعرفة المعوقات التي تواجھ التفكیر االستراتیجي یساعد على تقلیل الصعوبات ,  المنظمات األخرى
 المنظمة والتي تزید من فرص النجاح للمنظمة . التي تعتري االجراءات العملیة في بیئة

 : ) David,2010:33-34(المعوقات التي تواجھ ممارسة التفكیر االستراتیجي ھي  ھذه ومن
 ضعف االنتماء واالیمان لدى القادة والمدراء بالعمل االستراتیجي .  .1
التعقید والغموض والتغیر المستمر في بیئة المنظمة األمر الذي یعیق قدرة المنظمة على  .2

مراجعة وتعدیل استراتیجیتھا نتیجة التغییرات التي تحدث باستمرار مما یجعل التفكیر على 
 .ب التغییر المستمر لبیئة المنظمةبسبصعبة توقع المستقبل والمدى البعید 

بالبیئة التنافسیة وعدم تنسیق المنظمة مع باقي  الخاصة وریةعدم توفر المعلومات الضر .3
 المنظمات األخرى والطرق واالسالیب التنظیمیة التقلیدیة  .

االمكانیات المادیة المتاحة التي من المفترض تخصیصھا في ھذا الجانب التي  عدم توفر .4
انشطة وبرامج  زیادةفي تسمح للمنظمة بأن تزید من تفكیرھا االستراتیجي التي تساعد 

 المنظمة للسنوات المقبلة
افتقار المنظمات إلى وجود إدارة تعنى باإلدارة االستراتیجیة التي تساعد االدارة العلیا وضع  .5

 الخط االستراتیجیة وعدم وضوح بالخطوات المرتبطة بالتفكیر االستراتیجي .
االستقرار الوظیفي الذي یحد من عدم االستقرار في الكوادر العاملة في المنظمة وعدم توفر  .6

 عملیة التفكیر بمستقبل المنظمة .
انحسار االھتمام التنظیمي بالجانب وعدم وجود ھیكل تنظیمي یستجیب للتغییرات البیئیة،  .7

 واھمال الجانب الفني والتوجیھي والتوسع غیر المنتظم .فقط االداري 
د بدل من وضع خطط طویلة ومن المعوقات البارزة األخرى ھي وضع خطط قصیرة األم .8

األمد، وافتقارھا إلى أھداف واستراتیجیة طویلة األمد تكون دقیقة ومحددة ومفھومة من قبل 
 كوادر المنظمة .

 نقص التقنیات واألدوات المطلوبة في عملیة التفكیر االستراتیجي .  .9
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أداء المنظمة ، وتقیـیم تأثیرھـا علـى االستراتیجیةضعف قدرة المدراء على وضع التنبؤات  .10
من اآلثار السلبیة التي تؤثر على التفكیر االستراتیجي وذلك  ، ومقاومتھم للتغییر والتطویر

یعود إلى طبیعة النمط البیروقراطي الذي یمارسونھ، وعدم قدرتھم على اتخاذ قرارات 
لقلة خبرتھم اإلداریة  وعدم رغبتھم في تحمل المخاطر، والبحث عـن  مناسبة استراتیجیة

المناسبة للتغیرات أو  االستراتیجیةفرص جدیدة، وضعف مھاراتھم وقدراتھم إلیجاد البدائل 
المفاجآت التي تحدث في البیئة الداخلیة والخارجیة لإلدارة المنظمة. باإلضافة إلى عـدم 

، وتزایـد االستراتیجي مالءمة أو كفایة رصیدھم المعرفي عن أنماط وممارسات التفكیـر 
وإقرارھم بـضرورتھ لـصیاغة أھـداف  االستراتیجياعترافھم بأھمیة التفكیر  الفجوة بین

 المنظمة.
 

 Characteristics of Strategic Thinking     التفكیر االستراتیجي  خصائص:  2-5

من بینھا ما یأتي یتسم التفكیر االستراتیجي بالعدید من الخصائص التي تساعد في تطور المنظومة 
)8-6:2006,Geoff( : 

وتشجیع عالم الفكر والخیال والتنبؤ  للموارد البشریةاالیمان بالقدرات الفكریة والعقلیة  .1
 بالمستقبل وتوظیفھ لصالح تجسید اھداف المنظمة یجعل منھ سببا لبقاء ودیمومة المنظمة .

وضع الحلول من اجل في جمیع مفاصل المنظمة یجب ان یكون أن التفكیر االستراتیجي  .2
 تواجھ البیئة الداخلیة لھ . ات المناسبة لمواجھة المشاكل التياالجراءو

ً التفكیر االستراتیجي  .3 في معرفة اماكن الخلل التي تصیب المنظومة بین الحین واالخر  سببا
 .المنظمة  اق حدوث المخاطر التي تھدد وجودواستب

والعقول النیرة یجعل المنظمة تمتلك تفكیر تنافسي  المبدعةوجذب ذوي االفكار  استقطاب .4
او متنوعة لغرض تطبیقھا على منتجاتھا  بأفكاریزودھا 

االمر الذي یضیف قیمة من زبائنھا وبالتالي ارضاء اصحاب االذواق المختلفة خدماتھا  .5
 توجھاتھ .للمنظمة من خالل معرفتھا بواقع المجتمع و اضافیة

یستند التفكیر االستراتیجي في رؤیتھ الى اداة التحلیل التشخیصي لمعرفة االمور بواقعھا  .6
واستخدام ادوات اخرى من الحقیقي وفھم مفاصل العناصر التي تتركب منھا المنظومة 

 االسالیب التي تساعد في فھم المتغیرات الذاتیة والمرتبطة مع بعضھا البعض .

 Elements of Strategic Thinking        عناصر التفكیر االستراتیجي : 2-6

وتحدید عناصره جاءت من قبل التفكیر االستراتیجي  مصطلحالمحاوالت االولى لتوضیح ود ـــتع
 Jacobs,1994 ; Mintzberg,1991(منھا  اوالتمحعدت م تلتھا ـ) ثLiedtka,1998(ة ـالباحث

; Jelenc,2009 ; Jelenc&Swiercz,2011 ( تباینت وتعددت اسھامات الباحثین حیث
وبناًء على في المستقبل االستراتیجي  والمختصین تبعاً التجاھاتھم الفكریة في وصف عناصر التفكیر

العناصر التي نالت اھتمام واتفاق اغلب الباحثین والمختصین في ھذا المجال ما تقدم یمكن توضیح 
 : ) Ivona,2016:81(وھي كاالتي 

بقصد یعد ھذا العنصر من العناصر المرتبطة بعملیة التفكیر المباشر :  القصد االستراتیجي .1
وضمن ھذا المفھوم فان بعیداً عن العشوائیة واالبتكار تقلید المنافسین او روح المبادرة 

التفكیر االستراتیجي یقوم بدور توجیھ االدارة العلیا نحو بلوغ االھداف المستقبلیة والتي 
ً في اتخاذ القرارات التي تتعلق  یكون فیھا عنصر القصدیة االستراتیجیة محوراً مھما

او السلع او الخدمات المقدمة ، ویضیف ھذا العنصر میزة مھمة على التفكیر  باألسواق
االستراتیجي وھي میزة التنوع في تحدید الخیارات التنافسیة من خالل انماط التفكیر وغایاتھ 

)purposeful intent ( تعتمد في االساس على ومن ھذا المنطلق فان االدارة االستراتیجیة
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من خاللھ تقوم بتوجیھ العاملین في المنظمة نحو تنظیم طاقاتھم ومھاراتھم التي الغایة والقصد 
المنشودة بالشكل الصحیح واالھداف ضمن مفھوم عنصر القصدیة من اجل بلوغ الغایات 

)2014:96,Scoott. ( 
لكافة انشطة وعملیات  )لتفكیرا ةعنصر شمولی(ھذا المنظور ب یقصد:  النظمي المنظور .2

بعض انواع البیئات على عمل المنظمة، ویتطرق الى موضوع  بتأثیرالذي یتعلق المنظمة و
، السلوك فكري مؤكد على  تأثیرالتفكیر االستراتیجي ھو نموذج لھ ان التعلم المنظمي، اذ 

وھذا النموذج یحیط بجمیع المتغیرات التي تعطي تفسیرات واضحة عن كیفیة سیر عمل 
ھي بدورھا تؤثر على عملیة التي الخارجیة والبیئیة العالم من حولنا والتي تشمل المتغیرات 

على ھذا االساس فان القرارات االستراتیجیة انما ھي نتاج التفكیر  التفكیروتطویر توسع 
لإلدارة العلیا وھو االمر الذي یحقق التكامل االفقي على مستوى االنشطة االستراتیجي 

والبدائل المتعددة الخیارات  ووضعیولد قدرات لالستجابة للمتغیرات البیئیة الذي و المنظمیة
لذلك فإن ادراك االدارة التي تساھم في تطویر المنظومة االداریة للمنظمة المبتكرة الممكنة و

بشكل    ؤثر والمركبة تتحدث للنظام الكلي وحركتھا وعالقتھا المتداخلة للمتغیرات التي 
 . )Sharlyn(; )Liedtka,1998,2015:39( المنظميفعال على االداء 

: التوجھ نحو الفرضیات یعد ھذا العنصر من عناصر الوصف  تكوین واختبار االفتراضات .3
العلمي الخاص بالتفكیر االستراتیجي، إذا ان صانعي القرارات االستراتیجیة التنظیمیة 
للمنظمة یعتمد في االساس على وضع االفتراضات العلمیة لكل بدیل ومن ثم القیام بجمع 

ى اختیاره والتحقق منھ مع امكانیة خاصة عن ذلك البدیل والعمل علومعلومات بیانات 
الرفض او القبول لھ على اساس قاعدة علمیة، ویتم وضع االفتراضات من خالل استخدام 

ون ذلك السؤال والتي تظھر بالتالي العالقة ماالسئلة االبداعیة واالجابة عن مضالتفكیر و
والحلول الفعالة الجدیدة و المبتكرة االفكارتكوین فضالً عن اسھامھ في  بین االسباب والنتائج

 ).Irene et al.,2012:34-35(للمشاكل التي تواجھ المنظمة 
: تعبر عن التطلعات المستقبلیة للمنظمة ، وما ترغب ان تكون علیھا ،  الرؤیة المستقبلیة .4

وما تطمح الوصول لھ في المستقبل اي (تصور شكل المنظمة في المستقبل)، ویمكن التعبیر 
عنھا بانھا صورة توضح مستقبل المنظمة ، حیث توفر معلومات عن امكانیات وقابلیات 

ن تطورھا في المستقبل وكذلك توفر معلومات عن وعملیات وانشطة المنظمة والتي یجب ا
منتجاتھا او الخدمات والزبائن والتقنیات 

واالسواق والتكنولوجیا والحصة السوقیة واالوضاع المالیة وغیرھا من المكونات االخرى  .5
التي یجب ان تحققھا المنظمة في المستقبل وعندما تتوضح الرؤیة فان المنظمة تستطیع رؤیة 

Ivona لتي تواجھھا ومن ثم تستطیع تحدید االھداف واالستراتیجیات المستقبلیة  (التحدیات ا
et al.,2016:87-88  .( 

المقصود بھذا العنصر ھو االعتماد على الوسائل الحدیثة التي تسمح : الفرص الذكیة .6
باستخدام االستراتیجیات البدیلة والتي تؤدي الى التوافق مع المتغیرات التي تحدث في بیئة 
االعمال سواء كان ذلك على المستوى الداخلي او الخارجي للمنظومة لذلك فان 

شؤونھا ینبغي ان تكون ناشئة من اساس البیئة  دارةااالستراتیجیات التي تعتمدھا المنظمة في 
المحیطة بھا وان تعتمد استراتیجیة متغیرة وفقا للمتغیرات المحتملة التي تواجھھا مع مرور 
الوقت، وھذا االمر یعد مصدر من مصادر االبداع الخالق الذي یصیب المنظمة وكادرھا 

التغیرات التي تحدث في السوق وكذلك  الذي یحدد افق المنظمة لالحتیاجات العملیة ومعرفة
لغرض التكیف التغیرات التي التي تحدث في بیئة المجتمع من متطلبات واحتیاجات متغیرة 

 ) . Tuomo,2012:31(معھا 
: من عناصر التفكیر االستراتیجي ما یتعلق بالتوقیت ، اذ  في الوقت التفكیر االستراتیجي .7

) من االمور المھمة التي تحد من الفجوة Thinking in Timeان التفكیر بالوقت المناسب (
الواقعة بین الوقت الحاضر وبین الفترة المستقبلیة ، حیث ان المقصود بذلك ان التفكیر 
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بالموارد والقابلیات واالمكانات المتوفرة حالیاً في المنظمة مع الفرص البیئیة المتاحة حالیاً 
ضاً بالتفكیر على زیادتھا والسعي من اجل توسیعھا في ینبغي ان تكون مقترنة ومرتبطة ای

الفترة المستقبلیة وتؤسس ھذه الرؤیة الى استحضار معطیات الماضي ومقارنتھا مع الواقع 
الحالي من اجل تحدید الرؤیة المستقبلیة لكي تعطي صورة واضحة عنھا من خالل التخلي 

حاضر لبلوغ االھداف المنشودة في عن الموروث الغیر مھم واالحتفاظ بالمھم وتطویر ال
 ) . Cathy,2010:26المستقبل (

 المحور الثاني 
  للمنظمة األداء اإلبداعي 

 Innovation Performance concept    األداء اإلبداعي للمنظمة مفھوم:3-1
 

آراء العلماء والباحثین بشأن تحدید مفھوم لألداء اإلبداعي للمنظمة ، ویعود ھذا االختالف إلى تباینت 
 أھداف واتجاھات الباحثین في دراستھم لألداء اإلبداعي للمنظمة . المداخل وتنوع وتعدد 

) بان األداء اإلبداعي للمنظمة ھو نتاج  Hagedoorn& Cloodt , 2003:1366وذكر كل من ( 
 المنظمات في مجال األفكار والتخطیط والطرق والوسائل الجدیدة والمنتجات والخدمات والعملیات.

األداء اإلبداعي بأنھ قدرة المنظمات على تولید األفكار المبتكرة  )Bernard,2003:9(وعرف 
 وتقدیم الحلول للمشاكل والتحدیات بطرق مختلفة .

مجموع براءات االختراع إن األداء اإلبداعي للمنظمة ھو   )Nesta & Saviott, 2004:25(ویؤكد 
 التي تحصل علیھا المنظمة في السنة الواحدة .

ھو " تبني فكرة جدیدة أو سلوك جدید في الصناعة  بان األداء اإلبداعي) Daft, 2004:404(ویرى 
 التي تعمل فیھا المنظمة ، أو السوق الذي تتنافس فیھ ، أو بیئتھا العامة " . 

بأنھ " مجموعة من االجراءات والعملیات والسلوكیات التي تؤدي  20:2005)وقد وصفھ (العواد ،
لین على حل المشاكل واتخاذ القرارات الى تحسین بیئة العمل في المنظمة من خالل تحفیز العام

 بأسلوب أكثر ابداعاً وبطریقة غیر مألوفة في التفكیر " . 
بأن األداء اإلبداعي ھو قدرة  المنظمات على فھم المعرفة في البیئة ) (Kheng,2008:24وقال 

 الخارجیة وتكیفھا الى داخل المنظمة وربطھا بنتائج إبداعیة . 
االداء االبداعي بأنھ " قدرة المنظمة على تولید افكار ) (Damanapour,2009:561ووصف 

 او نظام اداري " .  تكنلوجیاجدیدة والتجدید وایجاد حلول ابتكاریة من اجل تطویر منتج او خدمة او 
أن األداء اإلبداعي ھو قیاس األداء للمدخل الجدید المتبنى من ) Lee &Yu, 2010:1704(ویعتقد 

 المعاییر والمقاییس الجدیدة لقیاس األداء ألمنظمي .قبل المنظمة  او 
إن األداء اإلبداعي للمنظمة ھو أجمالي االنجازات نتیجة فیرى  ) Gunday, et al, 2012:11(إما 

للجھود اإلبداعي المختلفة في المنظمة لتطویر وتجدید المجاالت المختلفة التي تأخذھا المنظمة بعین 
 االعتبار . 

(عملیة تولید االفكار االبداعیة وكفاءة وفاعلیة  بأن االداء االبداعي یمثل ) Allan, 2014:2-3(وبین 
 تنفیذ تلك االفكار من قبل المنظمة التي تضیف قیمة جدید للمستفیدین ) .

 Innovation levels    مستویات االبداع : 3-2

بینت الدراسات والبحوث ان ھناك عـــدت مستویات من االبداع وھي موضحة باالتي   (الفیاض , 
 ) : 2009؛  (شرقي , )  Hagedoorn&Cloodt , 2003:1367( ) ؛ 1995:55

العاملین دافعیة إبداعیة خالقة لتطویر بعض لدى بحیث یكون االبداع على المستوى الفردي :  .1
وذلك من خالل خصائص فطریة یتمتعون بھا و القدرة على تولید االفكار االبداعیة العمل 
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یمكن كالذكاء والموھبة أو من خالل خصائص مكتسبة كحل المشكالت مثال،وھذه الخصائص 
وتنمیتھا.التدرب علیھا 

جماعات محددة في العمل تتعاون فیما یوجد ھذا المستوى في : الجماعاتاالبداع على مستوى  .2
 .نحو األفضل  االداءالتي یحملونھا وتغییر المبدعة بینھا لتطبیق األفكار 

ھا وغالبا وى أدائمستبزة ــالمتمیاالبداع على مستوى المنظمات : یتمثل ھذا المستوى بالمنظمات  .3
كونھا تعتمد على المھارات ما یكون عمل ھذه المنظمات نموذجیا ومثالیا للمنظمات األخرى ، 

الموجودة في المنظمة ومقدرتھا على تطویر منتجاتھا او خدماتھا المقدمة واالتیان والخبرات 
 یة .ببراءات اختراع استناداً الى المعرفة وتكیفھا مع الظروف الخارجیة وبیئتھا الداخل

 Importance of the Innovation Performance  أھمیة األداء اإلبداعي للمنظمة : 3-3

 ؛ )1992:63 (النمر,ي المنظمات باالتي فیات التي یوفرھا االداء االبداعي یمكن بیان االیجاب
Peters,2008:29) ( : 

معھا لضمان بقائھا القدرة على االستجابة لمتغیرات البیئة المحیطة بالمنظمة والتكیف . 1
  .واستمرارھا

 . االستثمار االمثل لجمیع موارد المنظمة البشریة ، والمالیة ، والمادیة ، والمعلوماتیة . 2

ي المنظمة عن طریق اتاحة الفرصة ــــــ. المساھمة في تنمیة القدرات الفكریة والعقلیة للعاملین ف3
 لھم في اختبار تلك القدرات .

في السوق من خالل  االستمرارزیادة أرباحھا وزیادة قدرتھا على المنافسة و  یمكن المنظمات من .4
  .ضمانھا لحصتھا السوقیة بین المنظمات المنافسة

 تحسین جودة المنتجات والخدمات التي تقدمھا المنظمة . .5
إحداث تمكن المنظمات من إیجاد الحلول اإلبداعیة للمشكالت التي تواجھھا بكفاءة وفاعلیة ، والى  .6

 تغییرات ایجابیة في بناء المنظمة وفي عملیاتھا اإلداریة .
من عمل االدارات العامــــــة من خالل تحقیقھا لجملة من االیجابیات منھا تحسن االبداعات  .7

(تحسین وصول المستخدم الى المعلومات ، وزیادة رضا الزبائــن ، وسرعة تسلیم الخدمات ، 
 من رضا العاملین ، وتخفض التكالیف ، وتقلل االثار البیئیة) وتحسن بیئـــــة العمل وتزید

)http//www.proinno-europe.eulmetrics( 

 Improvement of Innovation Performance  األداء اإلبداعي للمنظمة  تحسین : 3-4

في ل االرتقاء بمستوى األداء یرة ، ومن اجي األدبیات المعاصرة أھمیة كبع األداء فاحتل موضو
ذا ــــي ھالعدیـــد الوسائل والطرائـــــق فــــد ــــي ، توجــــالمنظمات السیما األداء اإلبداع

) الى ان ھنالك ثالث مراحل Goldbrunneret..al  ,2005:1ھ  (ــــر إلیــالمجال.ومنھا ما یشی
 لتطویر االداء االبداعي ھي : 

.  راقب من خالل تقنیات / آلیات اإلدارة التقلیدیة شانھ االداء االبداعي للمنظمة ی-:الرقابة االداریة
 نظمة .مشأن إي عملیة أخرى في ال

.  وتقلیل الكلف ووقت  لألداءیركز االداء االبداعي على النتائج المحددة -:الرقابة على الكلف
 دورة العمل .

. : النوعین یجب ان ـداع كمحفظة اعمال او مشروع ، وكال یدار االبـــ -الرقابة على الربحیة
 یكونا قابلین لتحقیق الربح في حقوق الملكیة .
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) ان االداء االبداعي للمنظمات یمكن ان Luca &Atuahene ,2007:95في حین یرى (
 یطور من خالل ثالثة عناصر ھي :

 تشیر معرفة السوق الى معرفة المنظمات حول زبائنھا واسواقھا .-:معرفة السوق  .1
یركز التعاون بین الوظائف المتقاطعة ھنا على درجة التعاون -:لمتقاطعة التعاون بین الوظائف ا .2

ومدى التمثیل من خالل التسویق والبحث والتطویر والوحدات الوظیفیة االخرى في عملیة ابداع 
 او الخدمة.المنتج 

اسك تشیر ھذه االلیات الى العملیات المختلفة والتراكیب التي تضمن التم -الیات تكامل المعرفة : .3
واالستحواذ والتحلیل والریادة وتكامل السوق ، واالنواع االخرى من المعرفة بین الوحدات 

 الوظیفیة المختلفة داخل المنظمة .

 Factors Affecting Innovationالعوامل المؤثرة على  األداء اإلبداعي للمنظمة : 3-5
Performance of the Organization 

) بأن ھناك ثالثة عوامل مؤثرة على االداء االبداعي للمنظمة Yamin& Otto ,2004:245یرى (
 ھي : 

ھناك عالقة ایجابیة بین حجم المنظمة وقابلیتھا على تحقیق القیمة من -:حجم المنظمة  .1
االستثمارات في البحث والتطویر ، وكذلك ان حجم المنظمة مرتبط بتوفیر الموارد االساسیة 

 االبداعي فضالً عن سھولة الوصول الى تلك الموارد .التي تحسن االداء 
االبداعي ، فالمنظمات االقدم أكثر من  باألداءان العمر التنظیمي مرتبط -:عمر المنظمة  .2

المنظمات الحدیثة في وفرة المعلومات والموارد والخبرة المكتسبة والتجربة وبراءات االختراع 
 التطویر وتأثیر التعلم المتزایدالبحث وومنتجات تكون اكثر تطوراً وكذلك نشاطات 

ان الترتیبات التنظیمیة للدول االجنبیة مھمة في تشكیل االنماط االبداعیة  -جنسیة المنظمة : .3
للمنظمة المحلیة ومن المحتمل ان تؤثر على خصائصھا (خصائص المنظمة المحلیة) ولھذا 

 اصبح من المھم معرفة ومراقبة جنسیة المنظمة . 

(شرقي  االداء االبداعي نوع من عملیات التطویر والتغییر لذا یلقي مقاومة لعدة اسباب منھایمثل و
،(2009 : 

» إذا لم تتعطل ال تصلحھا«رغبة قیادة المنظمة بعدم التطویر واإلبداع والتغییر إیمانا بقاعدة . 1
ي فلسفة لھا ـــــوھ» ال تحرك ساكنا«ذا ھو منھجیة وأسلوب الشركات والمنظمات التقلیدیة ـوھ

 .أنصار كثر في العالم الثالث

ة في المحافظة على أسالیب وطرق األداء المعروفة، حیث إن اإلبداع في المنظمة یستلزم ــ.الرغب2
 .ي بدایتھ نفقات إضافیة لیست المنظمة مستعدة ألن تتحملھاـــف

وما یصاحب ذلك من رغبة  ثبوت الھیكل البیروقراطي مدة طویلة وترسخ الثقافة البیروقراطیة. 3
بة أصحاب االمتیازات في أصحاب السلطة في المحافظة علیھا وعلى ووالء المرؤوسین لھم أو رغ

 .امتیازاتھمعلى  المحافظة

 .أو الجھاز من منتجات أو خدمات الجھاز ورضاء المسؤولین عنھا المنظمةالقناعة بما تقدمھ .4

 .یجبرونھم على التطویر واإلبداع في العملمنظمة ال.عدم وجود منافسین لمنتجات أو خدمات 5
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 Types of Innovation Performance of the األداء اإلبداعي للمنظمة  انوع:  3-6
Organization 

 أنھم إالعدة انواع االداء االبداعي للمنظمة یشتمل على تتفق اغلب الدراسات والبحوث الى ان 
ى اختالف وجھات نظر الباحثین في ھذه االنواع ویعــــود ذلك إلعددھا . ي تقسیمھا ویختلفون فـ

وعددھا ، ویعود أیضاً إلى اختالف حجم المنظمات وطبیعة عملھا ونشاطھا  والعوامل البیئیة المحیطة 
ً االنواع االكثر  وبناءً على ما تقدم تبنت الدراسة بالمنظمات، بین المؤلفون والباحثین  شھرة واستخداما
 ؛ ( Damanapour,2009 )    (Walker,2004 )المختصون

 )؛(PETER&MARTIN,2010؛)  (Lee&Yu,2010؛)2009:قوریش،(
والتي  ) Allan, 2014(؛)Gunday,etal, 2012(؛)(Gurhan, et al,2011؛2010)(غاط،
 :ینظر الیھ من خالل االنواع التالیة یمكن 

 Managing Innovation      والتنظیمياإلداري  اإلبداع  -1

الحفاض وتحسین مستوى  االبداع االداري والتنظیمي اكثر فاعلیة في مساعدة المنظمات علىیعتبر 
االداري وتحسین والوصول الى انواع الھیكل عني (اعادة الھیكلة) مما یؤدي الى التجدید یادائھا ، و

ان االبداعات االداریة  اخرى من االبداعات على مستوى المنظمة ، وحیث وجدت بعض الدراسات
ترتبط االبداعات التنظیمیة مع كل و.)(Walker,2004:24ادت الى ابداعات مختلفة والتنظیمیة 

االجراءات وااللیات وتطویر وتبسیط  المتعلقة بتقلیل الروتینالجھود االداریة للتجدید التنظیمي 
المعلومات ، والتنسیق والتعاون واالنظمة وما الى ذلك لتعزیز العمل الجماعي والفرقي ، وتبادل 

لنشر المعرفة في المنظمة عن طریق انشاء قواعد من خالل ادخال ممارسات جدید  وذلكوالتعلم ، 
بیانات ألفضل الممارسات والدروس والمعارف االخرى بحیث یمكن الوصول الیھا بسھولة من قبل 

 ,Gurhan, et al المنظمةواستحدث برامج لتدریب وتطویر الموارد البشریة في ، االخرین
2011:4)(  

ویتعل����ق االب����داع االداري والتنظیم����ي بالق����درة عل����ى تط����ویر ثقاف����ة االب����داع داخ����ل المنظم����ة ، 
وتحس�����ین ب�����رامج التحفی�����ز ، وتش�����جیع ق�����یم االب�����داع واس�����تخدام المعرف�����ة ، وتط�����ویر نظ�����م 

 وتحس���ین تنظ���یمالمعلوم���ات الخاص���ة بالمنظم���ة، والھ���دف الرئیس���ي منھ���ا ھ���و ال���تعلم والتط���ویر 
 ) (PETER&MARTIN,2010:7منظمة

االداریة تقدیم شيء جدید أو قیمة مضافة سواء في الفكر االداري أو االسالیب والتقنیات  ویعني
ة ـــــدة تضیف قیمــــــجدیأو خدمات ى منتجات ـــــــلـة اــــأو تحویل االفكار االداریوالتنظیمیة 

وادخال نماذج  في التنظیم ل تغیراتادخاایضاً ق . وھو یتضمن ــــــللتطبیة ـــــى أو تكون قابلــومعن
بمرونة عالیة واحداث تحسین في عالقات وبیئة العمل تمكن المنظمة من اداء مھامھا تنظیمیة جدیدة 

 .5:2010)  (غیاط ، بصفة عامة ویجعلھا اكثر فاعلیة ، مما ینعكس ایجاباً على سلوك المنظمة 

 Innovation in Product or Service     في المنتج أو  الخدمةاإلبداع  -2

او تقدیم یتعلق ھذا النوع من االبداع بتقدیم منتجات او خدمات جدید ، واسالیب جدیدة في االنتاج 
وزیادة وتحسین جودة المنتج او الخدمة المقدمة ، ،  لإلمدادات، وایجاد مصادر جدیدة الخدمات 

 وعملیات جدیدة ،مرونة عالیة ، والدخول الى اسواق جدیدة واستغالل السوق جیداً االرباح ، 
وممارسات  وبراءات االختراع ، وزیادة الحصة السوقیة ، ومشاریع جدیدة ،  وتخفیض الكلف ،

 ); Quadro,etal,2001:204)(Hagedoorn&Cloodt,2003:1367)  .جدیدةوتسویقیة 

ألنھ یساھم الى حد كبیر یرتبط االداء االبداعي بشكل خاص بنجاح المنتجات او الخدمات الجدیدة و
باإلضافة الى ذلك ان نجاح العملیات التسویقیة  ، في رضا الزبائن الحالیین وكتساب زبائن جدد 
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وبالتالي تحقیق االھداف المالیة بفضل زیادة االیرادات وانخفاض التكالیف والتنظیمیة تؤدي الى 
زیادة عامة في رضا الزبائن ، وتوجیھ المزید من اھتمام الزبائن نحو المنظمة زیادة االرباح ، و

 . )(Wang &Wei ,2005:1163 المبدعة

اداء العملیات الذي ھو مزیج الجھود المتواصلة في تحسین وتطویر ) ان (Peters,2008:33ویرى 
یؤثر على االداء ، والتكلفة)  والمرونةمن االنجازات في مؤشرات االداء مثل (السرعة ، والجودة ، 

االبداعي للمنظمة ویساھم في زیادة رضا الزبائن وتحسین العالقات معھم ، ویساھم ایضاً في زیادة 
من خالل ایجاد  الخدمةمنظمات االبداع في  سینعكوجالقدرات التنافسیة والتغلب على المنافسین . 

وتطویر طرق جدیدة للعمل ، والتخطیط للخدمات ، وتحدید االبداع ومواقع االبداع ضمن صناعة 
الخدمة ، ورسم خرائط االثار االقتصادیة لألبداع في الخدمات لكل اصحاب المصالح المتعاملین مع 

مواقع االنترنت  وقرارات تتعلق بتوفیر الخدمات علىالمنظمة ، واستحداث انظمة وقوانین جدیدة ، 
Coombs & Miles,2000:17)( Miles,2008:118) ;  ( . .  وھناك ثالثة مصادر رئیسیة

للمعلومات تدعم اإلبداعات في الخدمة (افكار من االدارة ، وافكار من الموظفین ، واالفكار من 
 )http//www.proinno-europe.eulmetrics(  الزبائن )

 Technological Innovation    التكنولوجياإلبداع  -3

لكسب المیزة التنافسیة في اسواقھا ، وبالتالي یتطلب معظم المنظمات تسعى الى االبداع التكنولوجي 
جھوداً كبیرة معتمدة من قبل العملیات والتسویق والتدابیر التنظیمیة والتقنیات االداریة للوصول الى 

. ) .(Miller ,2001:30مستویات مستدامة من االداء العالي للمنظمة 
التكنولوجي لھ تأثیر ایجابي على اداء )على سرعة وحجم االبداع (Gopalakrishna,2001واكد

والعملیات التراكمیة ھو نتیجة لعملیة التعلم  التكنولوجیةالقدرات االبداع التكنولوجي أو والمنظمة .
لألنشطة التكنولوجیة الداخلیة للمنظمة ، وان تطویر كفاءة المنظمة داخلیاً یتم من خالل دعم وتوسیع 

 ھاب التكنولوجي من خالل االستثمار والتركیز العالي لقدراتاالنشطة المبدعة المتعلقة بالجان
التكنولوجیة الموجودة ، وھناك جانب اخر لتوسیع االنشطة االبداعیة للمنظمة ینطوي على التوسیع 

) وبصورة مكثفة ، R&Dلقاعدة التكنولوجیة من خالل عملیات البحث والتطویر ( المستمر
) 1یجیة بین خیارین بشأن االستثمار في البحث والتطویر : (والمنظمات تواجھ قراراتھا االسترات

) استكشاف اشكال جدیدة لمزیج التكنولوجیا 2استغالل اكثر كفاءة لخبراتھا في التكنولوجیا أو (
Cantwell & Mudambi,2005)( . .، قریشي) ان االبداع التكنولوجي  یتعلق  3:2008)ویرى

الى تحسین عملیة االنتاج او عملیة تقدیم الخدمة ،  ال یؤديواالنتاجیة ، اي ان كل ابداع  باإلنتاج
أو تحسین المنتجات او الخدمات المتواجدة ال یعتبر ابداعاً وحتى في توفیر منتجات او خدمات جدیدة 

ً في المنافسة وبالتالي في  تكنولوجیا بالمعنى الصحیح . واالبداع التكنولوجي یعتبر عامالً اساسیا
 دینامیكیة السوق ، وعامالً اساسیاً في تحقیق التنمیة االقتصادیة الشاملة .

أو المنتج وتطویر ، وتحسین او الخدمة تصمیم المنتج ویرتبط االبداع التكنولوجي باألفكار الجدیدفي 
ابتكار عملیة انتاجیة او براءات االختراع و، أو  ةــــي ، وتحسین العملیات الداخلیــــــالحالالخدمة 

 . 63:2009-64)، الموسوي(;6:2009)دیدة (قوریش ،ـــــة جـــــــخدمی
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 حمد عبد األمیر ناصر أم. ..............م.دراسةٌ تحلیلیة لمصنع  التفكیر  االستراتیجي أساسي في األداء اإلبداعي للمنظمة

  

 المبحث الثالث
 الجانب العملي للبحث

 حیاكة موقع الدراسة النبذة عن معمل :  4-1
شارع محمد  –) في مركز مدینة الكوت من مركز محافظة واسط وحیاكة واسطمصنع نسیج یقع (

 القاسم/على الجھة الیسرى من نھر دجلة وھو یضم معملین رئیسیین ھما :
 معمل النسیج . .1
 معمل الحیاكة . .2

 1966: تم  انشاء الشركة العامة للحیاكة في عام  نبذة عن معمل حیاكة واسط (( كحالة دراسیة))
ومرة بعدة تغییرات في ھیكلھا التنظیمي خالل الفترات الس������ابقة وحالیاً تحت عنوان (معمل حیاكة 

بس واس�����ط ) التابع الى مص�����نع نس�����یج وحیاكة واس�����ط ھو ینتج حالیاً عدت منتجات ھي : (( المال
واالقمش�������ة الخارجیة المحاكة ، فض������الً عن الخطوط والجوریب ، الداخلیة والخارجیة المحاكة ،

الخاص����ة بالمنتجات العس����كریة ومنھا البلوزات والجوریب والكلیتة وغطاء الرأس البیریة )) . وقد 
كان وراء اختیار معمل حیاكة واسط كحالة دراسیة عدت مبررات منھا : (( ان معمل حیاكة واسط 

، ویعتبر من المعامل المتمیزة على  ISO 9001:2008)حاص������ل على ش������ھادة الجودة العالمیة (
مس���توى العراق كذلك یعتبر من مص���ادر الدخل األس���اس���یة في محافظة واس���ط ولھ دور حیوي في 

 التنمیة االقتصادیة للبلد فضالً عن ان معمل حیاكة واسط یوفر بیئة مناسبة لألداء اإلبداعي )) .

 فحص واختبار أداة القیاس:  4-2

  sincerity virtual الظاھري لألداة. الصدق 1

إدارة في صورتھا األولیة على عدد من المحكمین المتخصصین في مجال  البحثعرض أداة تم     
تم اعداد ) محكماً وذلك للتأكد من الصدق الظاھري ألداة القیاس،  وقد  15م ( األعمال بلغ عددھـ�������

كل عبارة من ناحیة المحتوى الفكري  استمارة خاصة الستطالع آراء المحكمین حول مدى وضوح
والص�����یاغة وتص�����حیح ما ینبغي تص�����حیحھُ من العبارات مع إض�����افة ما یراه المحكم أو حذفھُ من 

 عبارات في أي محور من المحاور وفي ضوء 

من  (80%)بنس������بة اآلراء التي أظھرھا المحّكمون قام الباحث بإجراء التعدیالت التي اتفق علیھا 
یل بعض العبارات وصیاغتھا التي رأى المحّكمون ضرورة إعادة صیاغتھا لتكون المحّكمین، وتعد

 ً  . أكثر وضوحا

 . معامل  إلفا كرونباخ لثبات وصدق االستبانة   2
ھ تقع بین ـــــــــیستخدم معامل إلفا كرونباخ لغرض قیاس ثبات وصدق بیانات االستبانة إذ إن قیمت

) 1یدل ذلك على عدم وجود ثبات وصدوق اما في حالة كلما كان قریب من (  )0) ففي حالة (1، 0(
كلما زاد ثبات وصدق وثبات اسئلة االستبیان ودل ذلك على ان االستبیان یمثل الظاھرة المدروسة 

وكما موضحة في لمتغیري البحث تمثیال دقیقا ، وھنا تم الحصول على نتائج قیم الثبات والصدق 
 ول أدناه :االجد

Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

.798 6 
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عناصر التفكیر لجمیع (بعد استخراج معامل الفا كرونباخ لتحدید ثبات وصدق اسئلة االستبیان 
مما یدل على صدق وھي قیمة مرتفعة جداً )  0.798االستراتیجي) تبین ان مقداره مساوي الى ( 

والجدول ادناه یبین في حالة حذف احدى متغیرات الدراسة وما ھو التغیر وثبات اسئلة االستبیان 
 الحاصل في معامل الفا كرونباخ لعناصر التفكیر االستراتیجي :

Item-Total Statistics 
 Scale 

Mean if 
Item 

Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

x1 16.60 11.892 .496 .779 
x2 16.77 11.917 .438 .793 
x3 17.00 12.121 .473 .784 
x4 16.80 11.643 .544 .769 
x5 16.80 10.346 .672 .737 
x6 16.90 9.910 .697 .729 

 

لعناصر التفكیر االستراتیجي ،  والصدق إلفا كرونباخ من الجدول أعاله نالحظ أن معامل الثبات
), وقیمة معامل 0.779() ھو X1لعنصر القصد االستراتیجي ( حیث بلغت قیمة معامل إلفا كرونباخ

, أما قیمــــــــة معامل إلفا كرونباخ  )0.793و () ھX2لعنصر المنظور النظمي (إلفا كرونباخ 
 لعنصر الرؤیة المستقبلیة إلفا كرونباخ ), وقیمة معامل 0.784(ھو ) X3لعنصر تكوین االفتراضات (

(X4)  ) 0.769ھو(لعنصر الفرص الذكیة ة معامل إلفا كرونباخ , أما قیمX5)(  0.737ھو)( ,
. حیث بینت قیم معامل ) 0.729ھو (  (X6)لعنصر التفكیر في الوقتوقیمة معامل إلفا كرونباخ 

لكافة عناصر التفكیر االستراتیجي وھذا یدل على ان  انھا قیم عالیة الثبات والصدق إلفا كرونباخ
 . ز بالثبات والمصداقیة في القیاساالستبیان یتمی

 
  

. Reliability Statistics 

 
 
 

               
 Scale 

Mean 
if Item 
Delete

d 

Scale 
Varianc

e if 
Item 

Deleted 

Corrected 
Item-
Total 

Correlati
on 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

y1 7.14 2.532 .565 .660 
y2 6.89 2.622 .574 .652 
y3 7.00 2.376 .567 .661 

 
من الجدول أعاله نالحظ أن معامل الثبات والصدق إلفا كرونباخ ألنواع االداء االبداعي للمنظمة ، 

, وقیمة  )(0.660 ) ھوY1لنوع االبداع االداري والتنظیمي (فقد كانت قیمة معامل إلفا كرونباخ 
قیمة معامل , أما )(0.652ھو )Y2(لنوع لنوع االبداع في المنتج او الخدمة معامل إلفا كرونباخ 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

.742 3 
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، كذلك بینت قیم معامل الثبات والصدق  ) (0.661) ھوY3( لنوع االبداع التكنولوجيإلفا كرونباخ 

إلفا كرونباخ انھا قیم مرتفة لكافة انواع االداء االبداعي للمنظمة وھذا یدل على ان االستبیان یتمیز 
 بالثبات والمصداقیة في القیاس .

 
 

 )  1Yالمتغیر التابع() وX2,X1X...,6المتغیرات المستقلة (بین والتأثیر :  تحلیل العالقة  4-3
 

 نحدار المتعدد وحصلنا على النتائج االتیة :التم حساب دالة احیث 
 

 c,dModel Summary )1جدول (
Model R R 

Squareb 
Adjuste

d R 
Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 

Change Statistics Durbin-
Watson 

R Square 
Change 

F 
Change 

df1 df
2 

Sig. F 
Change 

1 .983a .956 .955 .683 .966 1029.99
6 6 21

9 .000 1.852 

 

، 𝑥𝑥6الستة ( عناصرهب(التفكیر االستراتیجي) ان المتغیرات المستقلة تمثل فقرات المحور االول 
𝑥𝑥5، 𝑥𝑥4 ،𝑥𝑥3 ،𝑥𝑥2 ،𝑥𝑥1  ( ـ (القصد االستراتیجي، المنظور النظمي، تكوین االفتراضات، والمتمثلة ب

اما المتغیرات التابعة  فتمثل فقرات المحور ،  الذكیة ،التفكیر في الوقت)الرؤیة المستقبلیة ،الفرص 
) فبعد قیاس تأثیر  𝑦𝑦3 ،𝑦𝑦2 ،𝑦𝑦1) متغیرات ( 3والبالغ عددھا ( (االداء االبداعي للمنظمة) الثاني 

 من(باألبداع االداري والتنظیمي)  الخاصة)  𝑦𝑦1(  المتغیر التابعى ــــــالمحور االول عل متغیرات
) والذي یعني (  𝑅𝑅2=  0.956ین ان قیمة (تیار االنموذج االفضل للبیانات تبواخ المحور الثاني

 تان المتغیرات المستقلة فسر) وھذا یعني 1الموضح في الجدول (معامل تحدید افضل نموذج ) 
یعتبر من ) 5%الذي نسبتھ (وتبقى ما و) 1yالمتغیر التابع (التغیرات الحاصلة في من %) 59(

 متغیرات اخرى غیر محددة في النموذجاالخطاء العشوائیة في اختیار االجابة المحددة او یعزى الى 
) حیث كانت قیمة االختبار Durbin-Watsonوتم اختبار االرتباط الذاتي من خالل اختبار ( .
 االنحدار .) وھو یدل على انعدام وجود المشكلة وبالتالي إمكانیة استخدام نموذج 1.852(

 a,bANOVA )2جدول (

Model Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Sig. 

1 

Regressio
n 2879.943 6 479.991 1029.996 .000c 

Residual 102.057 219 .466   
Total 2982.000d 225    

 
اعاله  یدرس مدى مالئمة خط انحدار البیانات وفرضیتھ یوضح نتائج تحلیل التباین ) 2والجدول (

) 1029.996) المحتسبة (Fحیث كانت قیمة (العدم التي تنص ( خط االنحدار یالئم البیات المعطاة ) 
) مما یدل عدم وجود 0.05) وھو اقل من (0.000كما وقد بلغ مستوى المعنویة (ة وھي قیمة معنوی

لظاھرة المدروسة ثمیال دقیقا وان خط االنحدار یالئم البیانات فروق معنویة وان النموذج یمثل ا
 المعطاة  اي قبول فرضیة العدم . 
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 a,bCoefficients  )3جدول (
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

x1 .105 .057 .106 1.836 .048 
x2 .274 .052 .265 5.226 .000 
x3 .159 .060 .144 2.649 .009 
x4 .036 .062 .035 .585 .000 
x5 .360 .066 .347 5.468 .000 
x6 .109 .061 .103 1.774 .007 

a. Dependent Variable: y1 
b. Linear Regression through the Origin 

  SPSS) باستخدام البرنامج االحصائي (3(بینت نتائج التحلیل االحصائي الموضحة في الجدول 
V.21   وباستعمال انموذج االنحدار الخطي المتعدد لقیاس تأثیر كل فقرة من فقرات المحور االول (

والمتمثلة بـ المرتبة على التوالي )  𝑥𝑥6 ،𝑥𝑥5، 𝑥𝑥4 ،𝑥𝑥3 ،𝑥𝑥2 ،𝑥𝑥1(عناصر التفكیر االستراتیجي) (
تكوین االفتراضات، الرؤیة المستقبلیة ،الفرص الذكیة  (القصد االستراتیجي، المنظور النظمي،

، ) الخاصة (باألبداع االداري والتنظیمي)  𝑦𝑦1على فقرات المتغیر التابع ( ،التفكیر في الوقت) ،
تأثیر المتغیرات المستقلة نسب (ایجابیة) والتي تؤكد على  معامالت المتغیراتحیث جاءت كافة 

)𝑥𝑥6 ،𝑥𝑥5، 𝑥𝑥4 ،𝑥𝑥3 ،𝑥𝑥2 ،𝑥𝑥1 )  عناصر التفكیر االستراتیجي على المتغیر التابع (𝑦𝑦1  ( االبداع
یعني اي تغیر في المتغیرات المستقلة بمقدر ارتباط طردي  ناكھ، وبمعنى اخر االداري والتنظیمي 

) سیتغیر بمقدار 𝑦𝑦1المعلمة المقدرة الخاصة بھ بفرض ثبات المتغیرات االخرى فأن المتغیر التابع  (
، كذلك یتضح لنا من خالل الجدول اعاله ان كافة ھذه المعالم بینت مة زیادة او نقصان ، تلك المعل
 . )0.05) لكل معلمة حیث كانت قیمھا تحت مستوى داللة (tاحصائیة من خالل قیم اختبار (معنویة 

االداري  عناصر التفكیر االستراتیجي على االبداع البواقي القیاسیة لشار قیم توالشكل التالي یوضح أن
 والتنظیمي الذي یدل على إن نموذج االنحدار المستخدم مالئم للبیانات :
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 اختبار التوزیع الطبیعي لبواقي نموذج االنحدار   )1شكل (
 )  2Y) والمتغیر التابع(X2,X1X...,6:  تحلیل العالقة والتأثیر بین المتغیرات المستقلة ( 4-4

 وحصلنا على النتائج االتیة :حیث تم حساب دالة االنحدار المتعدد 
 c,dModel Summary )4(الجدول 

Model R R 
Squareb 

Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Change Statistics Durbin-
Watson 

R Square 
Change 

F Change df1 df2 Sig. F 
Change 

1 .982a .964 .963 .709 .964 964.012 6 219 .000 1.901 

 
(التفكیر االستراتیجي) بعناصره الستة نسبة تأثیر فقرات المحور االول ) یتضح 4الجدول (خالل من 

)𝑥𝑥6 ،𝑥𝑥5 ، 𝑥𝑥4  ،𝑥𝑥3  ،𝑥𝑥2  ،𝑥𝑥1   والمتمثلة بـ (القصد االستراتیجي، المنظور النظمي، تكوین (
) 𝑦𝑦2فقرات المتغیر التابع (على االفتراضات، الرؤیة المستقبلیة ،الفرص الذكیة ،التفكیر في الوقت) ،

الخاصة (باألبداع في المنتج او الخدمة) من المحور الثاني (االداء االبداعي للمنظمة) فبعد قیاس 
) والذي  𝑅𝑅2= 0.964ین ان قیمة (تیار االنموذج االفضل للبیانات تباخرتباط بینھما وواالتأثیر ال

من ) %96( ت ما نسبتھان المتغیرات المستقلة فسروھذا یدل یعني ( معامل تحدید افضل نموذج ) 
العشوائیة ) یعتبر من االخطاء 4%والذي نسبتھ (ما تبقى ) و2yفي المتغیر التابع ( ةثرالتغیرات المؤ

وتم اختبار  في اختیار االجابة المحددة او یعزى الى متغیرات اخرى غیر محددة في النموذج .
) وھو 1.901) حیث كانت قیمة االختبار (Durbin-Watsonاالرتباط الذاتي من خالل اختبار (

 یدل على انعدام وجود المشكلة وبالتالي إمكانیة استخدام نموذج االنحدار .

 a,bANOVA  )5جدول (
Model Sum of 

Squares 
Df Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regressio
n 2905.009 6 484.168 964.012 .000c 

Residual 109.991 219 .502   
Total 3015.000d 225     
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) یوضح نتائج تحلیل التباین اعاله  یدرس مدى مالئمة خط انحدار البیانات وفرضیتھ 5والجدول (
) 964.012) المحتسبة (Fتنص ( خط االنحدار یالئم البیات المعطاة ) حیث كانت قیمة ( العدم التي

مما یدل عدم وجود ) 0.05) وھو اقل من (0.000ة كما وقد بلغ مستوى المعنویة (وھي قیمة معنوی
  فروق معنویة وان االنموذج یمثل الظاھرة المدروسة ثمیال دقیقا .

 a,bCoefficients )6جدول (
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

x1 .257 .059 .258 4.330 .000 
x2 .292 .054 .282 5.380 .000 
x3 .042 .062 .038 .671 .003 
x4 .092 .064 .088 1.436 .042 
x5 .232 .068 .223 3.404 .001 
x6 .116 .064 .109 1.832 .048 

a. Dependent Variable: y2 
b. Linear Regression through the Origin 

 

  SPSS) باستخدام البرنامج االحصائي (6بینت نتائج التحلیل االحصائي الموضحة في الجدول ( 
V.21   وباستعمال انموذج االنحدار الخطي المتعدد لقیاس تأثیر كل فقرة من فقرات المحور االول (

) المرتبة على التوالي والمتمثلة بـ  𝑥𝑥6 ،𝑥𝑥5، 𝑥𝑥4 ،𝑥𝑥3 ،𝑥𝑥2 ،𝑥𝑥1(عناصر التفكیر االستراتیجي) (
(القصد االستراتیجي، المنظور النظمي، تكوین االفتراضات، الرؤیة المستقبلیة ،الفرص الذكیة 

) الخاصة (باألبداع في المنتج او الخدمة) ،  𝑦𝑦2،التفكیر في الوقت) ، على فقرات المتغیر التابع (
والتي تؤكد على نسب تأثیر المتغیرات المستقلة  حیث جاءت كافة معامالت المتغیرات (ایجابیة)

)𝑥𝑥6 ،𝑥𝑥5، 𝑥𝑥4 ،𝑥𝑥3 ،𝑥𝑥2 ،𝑥𝑥1 )  عناصر التفكیر االستراتیجي على المتغیر التابع (𝑦𝑦2  االبداع في (
المنتج او الخدمة ، وبمعنى اخر ھناك ارتباط طردي یعني اي تغیر في المتغیرات المستقلة بمقدر 

) سیتغیر بمقدار 𝑦𝑦2فرض ثبات المتغیرات االخرى فأن المتغیر التابع  (المعلمة المقدرة الخاصة بھ ب
تلك المعلمة زیادة او نقصان ، ، كذلك یتضح لنا من خالل الجدول اعاله ان كافة ھذه المعالم بینت 

 .)0.05) لكل معلمة حیث كانت قیمھا تحت مستوى داللة (tمعنویة احصائیة من خالل قیم اختبار (
في التفكیر االستراتیجي على االبداع   أنتشار قیم البواقي القیاسیة لعناصري یوضح والشكل التال

 الذي یدل على إن نموذج االنحدار المستخدم مالئم للبیانات : المنتج او الخدمة
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 .اختبار التوزیع الطبیعي لبواقي نموذج االنحدار )2شكل (
 

 )  3Y) والمتغیر التابع(X2,X1X...,6:  تحلیل العالقة والتأثیر بین المتغیرات المستقلة ( 4-5
 حیث تم حساب دالة االنحدار المتعدد وحصلنا على النتائج االتیة :

 c,dModel Summary) 7الجدول (

Model R R 
Squareb 

Adjusted 
R Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 

Change Statistics Durbin-
Watson R 

Square 
Change 

F 
Change 

df1 df2 Sig. F 
Change 

1 .974a .949 .947 .872 .949 674.613 6 219 .000 1.812 

 
ان نسبة تأثیر فقرات المحور االول (التفكیر االستراتیجي) بعناصره الستة ) 7تبین لنا من الجدول (ی
)𝑥𝑥6 ،𝑥𝑥5 ، 𝑥𝑥4  ،𝑥𝑥3  ،𝑥𝑥2  ،𝑥𝑥1   والمتمثلة بـ (القصد االستراتیجي، المنظور النظمي، تكوین (

) 3yاالفتراضات، الرؤیة المستقبلیة ،الفرص الذكیة ،التفكیر في الوقت) ،على فقرات المتغیر التابع (
الخاصة (باألبداع التكنولوجي) من المحور الثاني (االداء االبداعي للمنظمة) فبعد قیاس التأثیر 

) والذي یعني (  𝑅𝑅2= 0.949ین ان قیمة (تیار االنموذج االفضل للبیانات تبواخما واالرتباط بینھ
من التغیرات ) %94(وھذا یدل ان المتغیرات المستقلة فسرت ما نسبتھ معامل تحدید افضل نموذج ) 

ار ) یعتبر من االخطاء العشوائیة في اختی6%وما تبقى والذي نسبتھ ()  3y(المؤثرة في المتغیر التابع 
وتم اختبار االرتباط الذاتي  االجابة المحددة او یعزى الى متغیرات اخرى غیر محددة في النموذج .

) وھو یدل على انعدام 1.812) حیث كانت قیمة االختبار (Durbin-Watsonمن خالل اختبار (
 وجود المشكلة وبالتالي إمكانیة استخدام نموذج االنحدار .
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 a,bANOVA )8جدول (
Model Sum of 

Squares 
Df Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regressio
n 3078.441 6 513.073 674.613 .000c 

Residual 166.559 219 .761   
Total 3245.000d 225     

) یوضح نتائج تحلیل التباین اعاله  یدرس مدى مالئمة خط انحدار البیانات وفرضیتھ 8والجدول (
) 674.613) المحتسبة (Fاالنحدار یالئم البیات المعطاة ) حیث كانت قیمة (( خط    العدم التي نص 
) مما یدل عدم وجود 0.05) وھو اقل من (0.000ة كما وقد بلغ مستوى المعنویة (وھي قیمة معنوی

 فروق معنویة وان االنموذج یمثل الظاھرة المدروسة ثمیال دقیقا . 

 a,bCoefficients )9جدول (
Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 
T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

x1 .382 .073 .370 5.226 .000 
x2 .066 .067 .061 .980 .008 
x3 .031 .077 .027 .401 .009 
x4 .227 .079 .208 2.860 .005 
x5 .187 .084 .173 2.227 .027 
x6 .166 .078 .150 2.121 .035 

a. Dependent Variable: y3 ,  b. Linear Regression through the Origin  

  SPSS) باستخدام البرنامج االحصائي (9بینت نتائج التحلیل االحصائي الموضحة في الجدول (
V.21   وباستعمال انموذج االنحدار الخطي المتعدد لقیاس تأثیر كل فقرة من فقرات المحور االول (

) المرتبة على التوالي والمتمثلة بـ  𝑥𝑥6 ،𝑥𝑥5، 𝑥𝑥4 ،𝑥𝑥3 ،𝑥𝑥2 ،𝑥𝑥1(عناصر التفكیر االستراتیجي) (
الذكیة  (القصد االستراتیجي، المنظور النظمي، تكوین االفتراضات، الرؤیة المستقبلیة ،الفرص

) ، حیث جاءت باألبداع التكنولوجي) الخاصة ( 3y،التفكیر في الوقت) ، على فقرات المتغیر التابع (
 𝑥𝑥6 ،𝑥𝑥5، 𝑥𝑥4كافة معامالت المتغیرات (ایجابیة) والتي تؤكد على نسب تأثیر المتغیرات المستقلة (

،𝑥𝑥3  ،𝑥𝑥2  ،𝑥𝑥1  )  3) عناصر التفكیر االستراتیجي على المتغیر التابعy  التكنولوجي) االبداع  ،
وبمعنى اخر ھناك ارتباط طردي یعني اي تغیر في المتغیرات المستقلة بمقدر المعلمة المقدرة 

) سیتغیر بمقدار تلك المعلمة 3yالخاصة بھ بفرض ثبات المتغیرات االخرى فأن المتغیر التابع  (
فة ھذه المعالم بینت معنویة احصائیة زیادة او نقصان ، كذلك یتضح لنا من خالل الجدول اعاله ان كا

 .) 0.05) لكل معلمة حیث كانت قیمھا تحت مستوى داللة (tمن خالل قیم اختبار (

  الذي یدل على إن نموذج االنحدار المستخدم مالئم للبیانات :
التفكیر االستراتیجي على االبداع أنتشار قیم البواقي القیاسیة عناصر والشكل التالي یوضح 

 التكنولوجي 
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 لبواقي نموذج االنحدارالتوزیع الطبیعي  اختبار )3شكل (
 

 المبحث الرابع
 االستنتاجات والتوصیات 

 
 : االستنتاجات : 5-1

التابع الى مصنع وجود مستویات جیدة من التفكیر االستراتیجي في (معمل حیاكة واسط)  .1
 وھذا انعكس بشكل أساسي على االداء االبداعي للمنظمة . نسیج وحیاكة واسط

اثبتت نتائج التحلیل االحصائي ھناك ارتباط ذات داللة احصائیة بین عناصر التفكیر  .2
 .االستراتیجي وانواع االداء االبداعي للمنظمة 

 عناصر التفكیر االستراتیجيل یوجد تأثیر ذو داللة احصائیة  نتائج التحلیل االحصائياكدت  .3
وین االفتراض�������ات، والرؤیة (بالقص�������د االس������تراتیجي، والمنظور النظمي، وتكالمتمثلة 

یة ،والتفكیر في الوقت) لذك یة ، والفرص ا في االداء االبداعي للمنظمة بجمیع  المس������تقبل
االب���داع االداري والتنظیمي ، و االب���داع في المنتج او الخ���دم���ة ، و االب���داع انواع���ھ (

 التكنولوجي) .
لذي یس��ھم بش��كل فاعل في یعد التفكیر االس��تراتیجي احد اھم المفاھیم الض��روریة والمعقدة ا .4

المص������در زیادة القدرات التنافس������یة المس������تقبلیة للمنظمة ، وكذلك یعتبر االداء االبداعي 
الرئیس������ي لألفكار المبدعة الذي یمكن المنظمات من الحص������ول على المیزة التنافس������یة 

 المستدامة والتكیف مع البیئة المتغیرة .
ال یسمح لمعمل حیاكة واسط ضعف الدعم المالي من قبل وزارة الصناعة والمعادن والذي  .5

االستراتیجي والذي یساعد في تكثیف المشاریع والبرامج واالنشطة  من ان یزید من تفكیره
 االبداعیة المستقبلیة .

ار ترھل الكادر الوظیفي بشكل عام في مصنع نسیج وحیاكة واسط فضالً عن عدم االستقر .6
في الكوادر الوظیفیة بس����بب انتقال بعض الفنیین والمتخص����ص����ین الى العمل في وزارات 

 اخرى . 
اس������تثماریة  والتض������حیة بالفرصلتطبیق االفكار المبدعة في المعمل  الالزمقلة التمویل  .7

 والتكیف مع البیئة.
 .عملیات الترویج في قلة المنافذ التوزیعیة لمعمل حیاكة واسط ، فضالً عن ضعف  .8
مركزیة العمل االداري والتنظیمي ، وعدم تخویل الص������الحیات بالش������كل الالزم من قبل  .9

 وزارة الصناعة والمعادن فضالً عن االجراءات الروتینیة في العمل . 
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مما یض��عف قدرتھ على تقدیم منتجات االقتص��ار على بعض الخطوط االنتاجیة في المعمل  .10
. والحصول على ارباح اضافیة وخدمات جدیدة 

 : والمقترحات : التوصیات 5-2

كمنھج اساسي في كافة انشطة العمل ینبغي على االدارة العلیا تبني التفكیر االستراتیجي  .1
فع مستویات االداء االبداعي ونشر الوعي بأھمیتھ بجمیع المستویات االداریة لغرض ر

 لمعمل حیاكة واسط  .
اولویات واسبقیات العمل ووضع الخطط العمل وفقاً لرؤیة ورسالة واھداف المعمل وتحدید  .2

االستراتیجیة الالزمة للمشاریع المستقبلیة . 
، وانشاء مركز للبحث والتطویر واستقطاب العاملین  لألبداعتوفیر مناخ وبیئة عمل مالئمة  .3

 لغرض تولید االفكار المبدعة .للعمل فیھ من ذوي القدرات االبداعیة 
توفیر االمكانات المالیة والمادیة من اجل زیادة مستویات التفكیر االستراتیجي لغرض  .4

 دیدة .تحسین مستویات االداء وتحویل االفكار االبداعیة الى منتجات وخدمات ج
وتحفیز االداء االبداعي  مكافأةس ومعاییر تتضمن أسوضع نظام حوافز فاعل مبني على  .5

 المبدعین .
ً ذوي القدرات االبداعیة لتنمیة مھاراتھم وقدراتھم من  .6 التدریب المستمر للعاملین وخوصا

 خالل برامج تدریبیة مكثفة وفاعلة .
واضحة واالعتماد اییر علمیة وموضوعیة تصمیم نظام تقییم اداء فاعل وكفوء یعتمد على مع .7

علیھ في الترقیة الوظیفیة خصوصاً في شغل المناصب في االدارة العلیا . 
توسیع المنافذ التوزیعیة (لمعمل حیاكة واسط) والمشاركة في المعارض المحلیة والدولیة  .8

وتكثیف وتنویع العملیات الترویجیة لغرض التعریف بمنتجاتھا والحصول على زبائن جدد 
 .

ضرورة المطالبة للحصول على االستقالل الذاتي من خالل تبني مبدا الالمركزیة في العمل  .9
وتفعیل مبدأ المشاركة حیات الالزمة وتقلیل االجراءات الروتینیة في العمل ، وتخویل الصال

. في اتخاذ القرارات 
دخول منتجات (معمل حیاكة واسط) الى االسواق االقلیمیة والدولیة العمل على ضرورة  .10

 لغرض تبادل المعارف والخبرات والحصول على ارباح اضافیة .

 المصادر والمراجع
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، القاھرة .   

" االبداع والتجدید أساس النجاح والمنافسة للشركات " ) ، 2009نادیة أمال (شرقي ،  -5
)article.thtml-http://annajah.net/arabic/show ( 

الدولي : الملتقى العلمي "تنمیة وتدعیم االبداع في المنظمات " ) ، 2010غیاط ، شریف ( -6
 .  2010ماي  13 -12االبداع والتغییر التنظیمي في المنظمات الحدیثة أیام 

الملتقى " االبداع ودورة في رفع القدرة التنافسیة للمؤسسات " ) ، 2009قوریش ، نصیرة ( -7
الدولي الرابع حول : المنافسة واالستراتیجیات التنافسیة للمؤسسات الصناعیة خارج قطاع 
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